
W wyborach samorządowych 
2006 roku zostałam Burmi-
strzem Piławy Górnej. Moim 
hasłem wyborczym było: 
„Dajmy sobie szansę”. Myślę, że 
wspólnie udało nam się wyko-
rzystać tę szansę z pożytkiem 
dla miasta, w którym się urodzi-
łam, mieszkam i z którego nigdy 
nie chciałabym się wyprowa-
dzać. Po czterech latach ponow-
nie dziękuję za zaufanie, jakim 
mnie Państwo obdarzyli. Wierzę, 
że Was nie zawiodłam i speł-
niłam pokładane oczekiwania. 
Dzisiaj z podniesioną głową 
mogę powiedzieć, że zmieni-
łam wizerunek miasta. Nie są to 
kosmetyczne zmiany, lecz realne 
przeobrażenia. Miasto zyskało 
na funkcjonalności i estetyce. 
Mamy nie tylko nową infra-
strukturę drogową, ale i miejsca 
wypoczynku czy zadbaną zieleń. 
Piława Górna stała się piękniej-
sza i wreszcie nas cieszy, aż 
chciałoby się tych zmian widzieć 
więcej. 

Program wyborczy, jaki przed-
stawiłam Państwu w 2006 roku, 
w dużej mierze zrealizowałam. 
Oprócz tego udało się wcielić 
w życie wiele innych przedsię-
wzięć. Ten sukces, efekt wspól-
nej pracy, nie byłby możliwy, 
gdyby nie zaangażowanie pra-
cowników Urzędu Miasta, 
dyrektorów jednostek organi-
zacyjnych, prezesów organiza-
cji pozarządowych, ludzi dobrej 
woli oraz mieszkańców, którzy 
nas wspierali i pomagali w dzia-
łaniach, a także Radnych Rady 
Miasta w Piławie Górnej. Z 
wielką przyjemnością dzielę się 
z Państwem rezultatem czterech 
lat pracy. 

Kiedy pod koniec 2008 roku z 
niepokojem obserwowaliśmy 

skutki zawirowań w światowej 
gospodarce, liczyliśmy się z ich 
konsekwencjami. Nie rezygno-
waliśmy jednak z dotychczaso-
wych priorytetów, lecz intensy-
fikowaliśmy działania na rzecz 
pozyskiwania dodatkowych fun-
duszy. Dziś, na podstawie ana-
lizy budżetu, wielkości pozyska-
nych środków, długości nowych 
dróg i chodników czy rezultatów 
prowadzonej gospodarki komu-
nalnej, mogę śmiało stwierdzić, 
że zapewniło nam to powodze-
nie.

Nadwyżka budżetowa przy 
przejętym deficycie i ponad 
pięciomilionowym długu z 
poprzedniej kadencji, prawie 5,5 
miliona złotych pozyskanych z 
funduszy zewnętrznych, ponad 
8 km ulic i 3 km chodników to 
tylko niektóre z zadań, jakie 
udało się zrealizować w ciągu 
ostatnich czterech lat funkcjo-
nowania samorządu w Piławie 
Górnej. 

1. POLITYKA              
FINANSOWA GMINY

Racjonalne gospodarowanie 
finansami gminy jest nie tylko 
gwarantem powodzenia reali-
zowanych przedsięwzięć, ale 
przede wszystkim obowiązkiem 
wynikającym z poczucia odpo-
wiedzialności za publiczne pie-
niądze. Do końca 2009 roku 
Gmina Piława Górna w obec-
nej kadencji samorządu dzia-
łała w oparciu o przepisy ustawy 
z 30.06.2005 roku o finansach 
publicznych. Od 01.01.2010 
roku weszła w życie większość 
przepisów nowej ustawy o finan-
sach publicznych, uchwalonej 
przez sejm RP 27.08.2009 roku. 
Zasady kształtowania docho-

dów gminy określa ustawa                         
z 13.11.2003 roku (ze zm. – tekst 
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88, 
poz. 539 ze zm.).

DOCHODY

W okresie trzech pełnych 
lat budżetowych 2007-2009 
dochody wzrastały rokrocznie 
średnio 10,11% (liczone rok do 
roku):

2006/2007 – 8,39%
2007/2008 – 11,79%
2008/2009 – 10,77%

Na wzrost tempa dochodów 
gminy wpłynął przede wszyst-
kim wzrost dochodów własnych. 
To dochody własne (udziały w 
podatku dochodowym, wpływy 
z majątku oraz pozostałych 
dochodów), jak również pozy-
skane środki z różnych źródeł 
zewnętrznych przesądzają o 
stopniu samodzielności ekono-
micznej gminy.  Zestawienie 

to obrazuje, jak na przestrzeni 
kadencji zwiększyło się tempo 
osiąganych dochodów.

WYDATKI

W roku 2007 zmniejszono 
wydatki o blisko 2,5% stosunku 

do 2006 roku. W roku 2008 
utrzymano natomiast poziom 
z 2006 roku, co należy uznać 
za sukces gminy. W 2009 roku 
zwiększono wydatki przy jedno-
czesnym wzroście ilości zadań. 
Dla dalszych perspektyw eko-
nomicznych rozwoju gospodar-
czego gminy decydujące znacze-
nie ma część wydatków przezna-
czonych na inwestycje. Udział 
wydatków inwestycyjnych w 
wydatkach ogółem w latach 
2007-2009 wyniósł:

2007 – 4,55%
2008 – 5,29%
2009 – 9,97%

Dynamiczny wzrost udziału 
wskazuje na poprawę sytuacji 
finansowej gminy, która jest w 
stanie wygospodarować nad-
wyżkę ponad kwoty niezbędne 

do realizacji obligatoryjnych 
zadań (zazwyczaj o charakterze 
bieżącym). Corocznie wyższa 
dynamika wydatków majątko-

wych (głównie inwestycyjnych) 
powoduje, że systematycznie 
– pomimo wahań koniunktury 
gospodarczej – rósł ich udział 
w ogólnej kwocie wydatków 
budżetowych. Realizacja wydat-
ków samorządowych skupiała 
się w ważnych dla lokalnej spo-
łeczniści obszarach dotyczących: 
oświaty i wychowania, utrzyma-
nia, remontów oraz budowy dróg 
i ulic, a także pomocy społecz-
nej. W wydatkach inwestycyj-
nych dominowały wydatki na 
inwestycje, ale coraz więcej 
środków było przeznaczanych 
na kulturę fizyczną i sport oraz 
kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego. 

DEFICYT

Zrealizowane przez gminę w 
2006 roku wydatki budżetowe 

były wyższe od dochodów, w 
związku tym rok ten zamknął się 
niedoborem w wysokości blisko 
574 tys. zł (-573 966,48 zł). W 
kolejnych latach 2007-2009 
oraz w pierwszym półroczu 
2010 roku wygospodarowano 
nadwyżkę.

OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Wskaźnikiem najczęściej poda-
wanym jako wiarygodny mier-
nik zdolności spłacania zobo-
wiązań jest nadwyżka opera-
cyjna brutto, czyli nadwyżka 
dochodów bieżących nad wydat-
kami. Granicą dla wysokości 
długu jest wyznaczony w usta-
wie o finansach publicznych 
limit zadłużenia JST, który na 
koniec poszczególnych kwarta-
łów i na koniec roku budżeto-
wego nie może przekroczyć 60% 
w relacji do dochodów (odpo-
wiednio planowanych, wyko-
nanych). Wynika to z art. 170 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku o finansach publicznych. 

Zadłużenie gminy powstało po 
zaciągnięciu pożyczki i kredy-
tów długoterminowych oraz z 
tytułu wyemitowanych obliga-
cji. Pożyczki i kredyty zaciągane 
były wyłącznie na finansowanie 
inwestycji:

1. Budynek mieszkalny                             
ul. Młynarska - 2 070 000 zł                                                          
(w latach 2004, 2005 na kwotę 
2 650 000 zł). Od początku 
spłacono 580 tys. zł, w tym  
2007 r.: 130 tys., 2008 r.: 200 
tys. zł, 2009 r.: 250 tys.).
2. Zadania różne - 600 000 zł                   
(w latach 2006 i 2008 na kwotę 
750 000 zł),w tym:

- budowa ulicy Nowej,
- budowa drogi ul. Gospodar-
czej,
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Podsumowanie kadencji Burmistrz Piławy Górnej Zuzanny Bielawskiej
4 grudnia 2006 r. - 2 listopada 2010 r.

Podsumowanie przygotowano w oparciu o § 80 Statutu Gminy Piława Górna: „Burmistrz co najmniej na miesiąc przed upływem kadencji składa radzie raport o stanie gminy”. 

Szanowni Mieszkańcy Piławy Górnej!

*Plan wydatków – stan na 30.06.2010 r. *Plan wydatków – stan na 30.06.2010 r. 

*Plan dochodów - stan na 30.06.2010 r.*Plan dochodów - stan na 30.06.2010 r.

* Stan na 30.06.2010 r.* Stan na 30.06.2010 r.
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- budowa drogi transportu 
rolnego,
- termomodernizacja budynku                                                                       
szkoły podstawowej,
- modernizacja bazy sporto-
wej,
- budowa kanalizacji sani-
tarnej wraz z przyłączami                   
w rejonie ulic Bolesława 
Chrobrego i Stefana Okrzei.

Gmina Piława Górna wyemito-
wała obligacje o łącznej wartości 
3 mln 400 tys. zł. Do 31.12.2009 
roku spłacono 730 tys. zł, z tego                             
400 tys. zł w 2009 r. Pozostało do 
spłacenia 2 mln 670 tys. zł . Na 
przestrzeni ostatnich trzech lat 
zadłużenie gminy zmniejszyło 
się o 566 627,76 zł. Należy pod-
kreślić, że do stanu zadłużenia 

dodaje się koszty obsługi zadłu-
żenia – zaciągniętych zobowią-
zań. Na koniec 2006 r. łączna 
kwota, jaka pozostała do spła-
cenia, wynosiła ponad 5 mln 
zł. W czasie trwania obecnej 
kadencji zmniejszono zadłuże-
nie, uzyskując rokrocznie nad-
wyżkę budżetową. Dzięki tak 
prowadzonej polityce finansowej 
można było przeprowadzić:

1. Remonty dróg                                                 
i chodników.
2. Termomodernizację MOK .
3. Remonty szkół i przedszkola

- odwodnienie gimnazjum,
- toalety w gimnazjum,
- podłogi w szkole podstawo-
wej,
- toalety w przedszkolu.

4. Budowę „Orlika”.
5. Budowę kanalizacji w rejo-
nie ulic Bolesława Chrobrego            
i Stefana Okrzei.

Ożywienie działalności inwesty-
cyjnej nie spowodowało wzrostu 
zadłużenia, gdyż władze gminy 
potrafią racjonalnie oceniać 
swoje możliwości finansowe                  
i w odpowiedzialny oraz trafny 
sposób gospodarować dostęp-
nymi środkami.

2. INWESTYCJE                     
I REMONTY           
INFRASTRUKTURY 
DROGOWEJ

Bezpieczny i nowoczesny 
system dróg to podstawa funk-
cjonowania gminy. Drogi stały 
się również miernikiem sku-
teczności działań samorządu. W 
latach 2007 – 2010 na drogach 
gminnych i powiatowych w Piła-
wie Górnej powstało ogółem 

nowych nawierzchni: 

- ulic 8,2 km (pow. 48144 m2)
- chodników o długości                  
3,2 km (pow. 6219 m2)

DROGI GMINNE

Od 2007 do września 2010 
roku Gmina Piława Górna 
wykonała nowe nawierzch-
nie dróg o długości 6,7 km                                                     
(pow. 35 217 m2) na następu-
jących ulicach: Górna, Kiliń-
skiego, Młynarska (dwa etapy), 
Sienkiewicza (dwa etapy), Sta-
szica, Os. Młyńskie, Polna, Plac 
Piastów Śląskich, Krótka, Ste-
fana Okrzei, Leśna, Słoneczna, 
droga wewnętrzna (działka nr 
678 obręb Kopanica), Sąsiedzka, 

Lipowa, Łąkowa. Powstało też 
1,9 km (pow. 3 803 m2) nowych 
chodników na ulicach: Stawo-
wej, Sienkiewicza (dwa etapy), 
łącznik dróg Piastowska i Sien-
kiewicza (dwa etapy), Młynar-
skiej, Fabrycznej, Kościuszki, 
przy posesji nr 29 ul. Piastowska.

DROGI POWIATOWE

Gmina Piława Górna na pod-
stawie porozumień zawar-
tych ze Starostwem Powiato-
wym w Dzierżoniowie współ-
finansuje remonty dróg i chod-
ników w granicach admini-
stracyjnych miasta. W latach 
2007 – 2009 powstało 1,5 km 
ulic (pow. 12 827 m2). Wyko-
nano remont ulicy Piastowskiej 
na odcinkach od skrzyżowania                                          
z ul. Kilińskiego do Wąskiej oraz 
od posesji nr 38 do 52a, a także 
remont ul. Bolesława Chrobrego 
od skrzyżowania z ul. Stefana 
Okrzei do posesji nr 11. W tym 
samy czasie wyremontowano 

1,3 km chodników (pow. 2 416 
m2) przy ul. Piastowskiej na 
odcinku od ul. Osiedlowej do ul. 
Kościuszki, od ul. Osiedlowej do 

ul. Mickiewicza, na wysokości 
posesji nr 58, od ul. Wąskiej do 
posesji nr 27, od ul. Kilińskiego 
do posesji nr 12, od ul. Fabrycz-
nej do posesji nr 56, od posesji 
44 do posesji 42 i od ul. Polnej 
do Bolesława Chrobrego (po obu 
stronach drogi).

3. FUNDUSZE 
ZEWNĘTRZNE

Sprawne funkcjonowanie 
(zwłaszcza mniejszych) jedno-
stek administracyjnych w dużej 
mierze zależy dziś od skutecz-
ności zdobywania dodatko-
wych środków finansowych. 
Urząd Miasta pozyskiwał fun-
dusze zewnętrzne zgodnie z 

Wieloletnim Planem Inwesty-
cyjnym Gminy Piława Górna 
na lata 2007-2013. Ogółem w 
latach 2007-2010 udało się uzy-
skać wsparcie w wysokości                               
5 453 086 zł.

W roku 2007 z różnych źródeł 
pozyskano 245 205 zł. Najwięcej 
środków pochodzi z projektów:

1. Program „Jak rybka                             
w wodzie” dla dzieci z TPD -                                                                
13 988 zł od Fundacji „Polska 
Miedź”.
2. Monitoring wizyjny w szko-
łach - 11 700 zł ze środków 
Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej.
3. Odbudowa dwóch dróg 
transportu rolnego - 49 500 
zł z Terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych.
4. Remont dachu w gimna-
zjum - 6 317 zł z Ministerstwa 
Finansów.
5. Pracownie komputerowe dla 
szkoły podstawowej i gimna-

zjum około 100 000 zł ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Wartość wszystkich projek-
tów wyniosła 181 505 zł, zaś od 
sponsorów prywatnych gmina 
uzyskała 63 700 zł. 

W 2008 roku udało się 
zebrać 184 703 zł. Naj-
więcej, bo 89 300 zł,                                                                                     
pozyskano z Rządowego Pro-
gramu Wyrównywania Szans 
Edukacyjnych Dzieci i Mło-
dzieży na realizację programu 
„Trampolina ku przyszłości”. Do 
pozostałych dofinansowanych 
zadań należą:

1. Budowa drogi ulicy Lipowej 
- 46 368 zł i ulicy Łąkowej -                                                                     
27 072 zł z Terenowego              
Fundusz Ochrony Gruntów 
Rolnych.
2. Budowa podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych do 
budynku „A” szkoły podsta-
wowej - 11 962 zł z Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.
3. Remont nawierzchni dwóch 
korytarzy głównych na I i II 
piętrze budynku „A” szkoły 
podstawowej - 10 000 zł.

Rok 2009 przyniósł przełom 
w funduszach zewnętrznych. 
Udało się pozyskać w sumie aż                                                                      
2 426 205 zł. Dużą cześć tej 
kwoty stanowi 1 348 310 zł. To 
wkład prywatnego sponsora, 
czyli Dolnośląskich Surowców 
Skalnych. Ośrodek Pomocy 
Społecznej pozyskał 60 264 zł, 
ale równie duże znaczenie miały 
inwestycje, dla których gmina 
uzyskała dofinansowanie:

1. Modernizacja drogi dojaz-
dowej – ulicy Sienkiewicza -                                         
324 034 zł z Dolnośląskiego              
Funduszu Pomocy Rozwojo-
wej 2009,
2. Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami 
w rejonie ulic Okrzei, Bole-
sława Chrobrego, Ząbkowic-
kiej, Bohaterów Getta, Ligoc-
kiej i Sąsiedzkiej w Piławie 
Górnej - etap I do torów kole-
jowych - 197 100 zł wraz                       
z drugim etapem, na który 
gmina otrzymała 107 180 zł w 
ramach Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska                 
i Gospodarki Wodnej we                                        
Wrocławiu.
3. Remont drogi gminnej 
118050D ulicy Młynarskiej                                                         
w Piławie Górnej etap I                   
- 128 615 zł z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011.
4. Modernizacja drogi dojaz-
dowej – ulicy Sienkiewicza 

(odcinek od ul. Fabrycznej do                    
ul. Słonecznej) - 118 824 zł 
z Dolnośląskiego Funduszu 
Pomocy Rozwojowej 2009.
5. Odbudowa drogi transportu 
rolnego, ulicy Sąsiedzkiej           
63 000 zł z Terenowego Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rol-
nych.
6. Monitoring wizyjny w szko-
łach i placówkach 6 498 zł                   
z Kuratorium Oświaty we Wro-
cławiu w ramach programu 
rządowego.
7. Remont toalet z wykona-
niem instalacji przeciwpożaro-
wej w gimnazjum - 49 500 zł. 
Dodatkowo przyznano 11 250 
zł na dofinansowanie wydat-
ków związanych z przeprowa-
dzeniem remontów bieżących 
w gimnazjum. 

8. Zakup pomocy dydak-
tycznych do miejsc zabaw                        
w Szkole Podstawowej -                    
11 630 zł z budżetu państwa w 
ramach programu rządowego 
„Radosna szkoła”.

Jeszcze lepszy wynik gmina 
uzyskała w kolejnym roku.                        
Do końca lipca 2010 roku 
udało się zgromadzić aż                                       
2 596 973 zł. To więcej niż w 
całym roku 2009. Zasadniczą 
rolę w tak dobrym rezultacie tym 
razem odegrał Program Opera-
cyjny Kapitał Ludzki. Tylko na 
jeden projekt „Nieodkryte kon-
tynenty – jak zostać Kolum-
bem własnego umysłu” skie-
rowany do uczniów szkoły pod-
stawowej i gimnazjum w Piła-
wie Górnej gmina otrzymała                                                         
1 252 227 zł. Dużą wartość ma 
również „Budowa kompleksu 
sportowego przy szkole pod-
stawowej”, na którą pozyskano 
650 000 zł w ramach programu 
rządowego „Moje Boisko - Orlik 
2012”. Do pozostałych dofinan-
sowanych zadań należą:

1. Modernizacja drogi dojaz-

dowej – ulicy Okrzei -                             
295 236 zł z Dolnośląskiego 
Funduszu Pomocy Rozwojo-
wej 2010. 
2. Remont drogi gmin-
nej 118050D ulicy Młynar-
skiej w Piławie Górnej etap 
II - 200 000 zł z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2010. 
3. Projekt szkoleń dla bezro-
botnych „Współpraca oznacza 
jedno – My”- 49 991 zł z Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.
4.  Projekt „Zróbmy coś dla 
siebie - aktywne dzieciństwo            
w oku kamery” dla Towa-
rzystwa Przyjaciół i Dzieci –                 
39 764 zł z Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki.

4. BIEŻĄCE              
UTRZYMANIE                     
I REMONTY ZASOBU 
MIESZKANIOWEGO

Zapewnienie sobie mieszka-
nia jest (obok troski o zdro-
wie i pożywienie) podstawo-
wym celem każdego człowieka. 
Większość budynków stano-
wiących zasób mieszkaniowy 
gminy wybudowano przed 
1945 rokiem. W czasie wielo-
letniej eksploatacji nie przepro-
wadzano w nich żadnych kapi-
talnych remontów, co w konse-
kwencji doprowadziło do znacz-
nej degradacji mienia. Gmina  
stworzyła warunki dla przed-
sięwzięć mających wpływ na 
racjonalizację i poprawę wyko-
rzystania zasobu mieszkanio-
wego poprzez: udzielanie boni-
fikat dla najemców zgłaszają-
cych chęć wykupu mieszkań, 
umożliwianie zamiany miesz-
kań, przeznaczanie do adaptacji 
na mieszkania lokali niemiesz-
kalnych stanowiących własność 
gminy, przeprowadzanie remon-
tów mieszkań i budynków gmin-
nych, uczestniczenie w remon-

* Stan na 30.06.2010 r.* Stan na 30.06.2010 r.
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tach części wspólnych budyn-
ków wspólnot mieszkanio-
wych z udziałem gminy, prze-
znaczanie lokali mieszkalnych 
o znacznym stopniu zużycia do 
remontu na koszt własny przy-
szłego najemcy, współpracę z 
właścicielami innych zasobów 
mieszkaniowych i umieszcza-
nie  w tych zasobach osób wyty-
powanych przez gminę (lokale 
zamienne).

Komunalnymi zasobami miesz-
kaniowymi gospodaruje Zarząd 
Budynków Mieszkalnych Sp. 
z o.o. w Piławie Górnej. Dzia-
łania spółki skupiają się przede 
wszystkim na remontach i bieżą-
cym utrzymaniu w niepogorszo-
nym stanie technicznym zarzą-
dzanego mienia. W latach 2007 
– 2010 na utrzymanie oraz 
remonty wydano 1 483 248 zł. 
W tym czasie wykonano:

1. Wymianę i remonty kapi-
talne pokryć dachowych na 
20 budynkach: Piastowska 
17, Piastowska 9A, Piastow-                
ska 43, Piastowska 48, Pia-
stowska 52, Piastowska 62, 
Piastowska 67, Piastowska 70, 
Piastowska 74, Pl. Piastów Śl. 
3, Pl. Piastów Śl. 5B, Pl. Pia-
stów Śl. 6, Pl. Piastów Śl. 9, 
Lipowa 2, Mała 16, Kośmińska 
27, Bolesława Chrobrego 20A, 
Szkolna 5, Krótka 4, Krótka 8. 
2. Remonty elewacji 4 budyn-
ków: Wiejska 1, Fabryczna 11, 

Piastowska 25, Staszica 28, 
3. Remonty instalacji wodno- 
– kanalizacyjnych w 8 budyn-
kach: Piastowska 6, Piastow-
ska 31, Piastowska 33, Pia-
stowska 34, Piastowska 63, 
Lipowa 2, Bolesława Chro-
brego 8, Fabryczna 1, 
4. Przyłącza do kolektora sani-
tarnego do 16 budynków: Pia-
stowska 20A, Piastowska 34, 
Piastowska 46, Piastowska 48, 

Piastowska 50, Piastowska 63, 
Kilińskiego 1, Okrzei 3, Okrzei 
14, Chrobrego 4, Chrobrego 8, 
Chrobrego 16, Chrobrego 20A, 
Chrobrego 22, Chrobrego 24,  
Chrobrego 33.
5. Wymianę drzwi frontowych 
w 8 budynkach: Piastowska 14, 
Piastowska 28, Piastowska 63, 
Pl. Piastów Śl. 1, Pl. Piastów 
Śl. 3, Pl. Piastów Śl. 5a, Chro-
brego 16, Chrobrego 24.

6. Doraźne remonty i naprawy 
o wartości 511 177 zł, obejmu-
jące m.in.: usuwanie nagłych 
awarii, naprawę lub wymianę 
instalacji elektrycznych w 
budynkach lub lokalach 
mieszkalnych, zakup pieców 
grzewczych, naprawy stolar-
skie, wymianę okien w loka-
lach mieszkalnych, naprawę 
podłóg, zakup i montaż skrzy-
nek pocztowych.

W celu poprawy estetyki miasta  
ze środków budżetu gminy było 
udzielane dofinansowanie przed-
sięwzięć związanych z remon-
tem i modernizacją części wspól-
nych nieruchomości. Taka forma 
pomocy zyskała duże uznanie 
wśród wspólnot mieszkanio-
wych. Z programu „Poprawa 
estetyki miasta” w latach 2007-
2010 41 wspólnot mieszkanio-
wych z udziałem gminy otrzy-
mało dodatkowo 115 000 zł. 
Dzięki przekazanym pieniądzom 
wspólnoty wykonały szereg prac 

remontowych. Uchwałą Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej 2 
czerwca 2010 roku przyjęto 
Lokalny Program Rewitalizacji 
Miasta Piława Górna, którego 
celem jest wspieranie przed-
sięwzięć w zakresie renowacji 
części wspólnych wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych. 
Jego realizacja przyczyni się do 
poprawy warunków mieszka-
niowych osób zamieszkujących 

zdegradowane obszary miasta. 
Dokument umożliwi ubieganie 
się o dotacje w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2007 – 2013.

5. GOSPODARKA                 
MIENIEM

Wpływy z obrotu nierucho-
mościami są bardzo ważnym 
elementem polityki finanso-
wej gminy. Od 1 stycznia 2007 
roku do 30 czerwca 2010 roku 
Gmina Piława Górna sprze-
dała ogółem 28 050 m² gruntów 
mieszkaniowych i zurbanizo-
wanych oraz 6,30,97 ha grun-
tów rolnych. Wartość mienia 
wyniosła 621 049 zł, a wpływy 
z tytułu sprzedaży 727 022 zł.                                            
W tym czasie przekształcono 
na własność 20,34,96 ha grun-
tów rolnych i mieszkaniowych, 
których wartość rynkowa, po 
pomniejszeniu o wartość użyt-
kowania wieczystego, wyno-
siła 156 250 zł. Z przekształ-
cenia gmina uzyskała  dochód 
(pomniejszony o należne bonifi-
katy) w wysokości 35 3623 zł.                     
Na wniosek dotychczasowych 
użytkowników dokonano rów-
nież sprzedaży prawa użytko-
wania wieczystego na własność, 
co dotyczy nieruchomości o 
powierzchni ogółem 3 668 m².                                                                      
Ich pomniejszona wartość ryn-
kowa wynosiła 27 326 zł.

Urząd Miasta prowadził także 
bezprzetargową sprzedaż lokali 
mieszkalnych na rzecz dotych-
czasowych najemców. Sprze-
dano w sumie 85 lokali o war-
tości rynkowej 3 980 794 zł. 
Po zastosowaniu bonifikat                           
do budżetu gminy wpłynęło 
282 757 zł. Wraz z lokalami 
oddano w użytkowanie wieczy-
ste grunty. Wpływy z pierwszych 
wpłat z tego tytułu wyniosły (po 
zastosowaniu bonifikat) 4 509 
zł. Poza tym sprzedano jeden 
lokal użytkowy o wartości 
rynkowej 63 670 zł. Dochód z 
pierwszej wpłaty wyniósł 362 zł. 

6. GOSPODARKA 
KOMUNALNA                       
I OCHRONA                 
ŚODOWISKA 

Utrzymanie czystości w mie-
ście, dobrze oświetlonych i prze-
jezdnych zimą dróg, zapewnie-
nie miejsca wypoczynku miesz-
kańcom, a także zachowanie śro-
dowiska naturalnego w niezmie-
nionym stanie to bardzo ważna 
rola samorządu. W latach 2007 

– 2010 gmina realizowała szereg 
zadań z zakresu gospodarki ście-
kami i ochrony wód, gospodarki 
odpadami, oczyszczania miasta, 
utrzymania zieleni, a także 
oświetlenia ulic, placów i dróg.  

GOSPODARKA                
ŚCIEKOWA I OCHRONA 

WÓD

Prace na rzece Piława realizo-
wane były w granicach admi-
nistracyjnych miasta. W 2008 
roku na wniosek gminy Regio-
nalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu, odpo-
wiedzialny za stan rzeki, zlecił 
wykonie remontu moderniza-
cyjnego zabudowy regulacyj-
nej Piławy. Pracami objęto odci-
nek przy ulicy Sienkiewicza u 
zbiegu z ulicami Zieloną i Nie-
całą (od ul. Sienkiewicza 104 do 
kładki w rejonie posesji nr 71).  
Zakres prac obejmował przy-
wrócenie przekroju normalnego 
koryta rzeki, wykonanie zabez-
pieczenia obu brzegów koszami 
siatkowo-kamiennymi,  odmule-
nie, usunięcie zatorów i krzaków.
Koryto Piławy oczyszczane było 
również w ramach prac  inter-

wencyjnych i robót publicznych 
organizowanych przez gminę. 
Został nimi objęty odcinek rzeki 
od mostu przy posesji Sienkie-
wicza 88 do mostu przy posesji 
Okrzei 10. Z dna i brzegów rzeki 
wycinano rośliny, a muł wybie-
rano i wywożono, co w znacz-
nym stopniu poprawiło spływ 
wody w czasie obfitych opadów.

GOSPODARKA                
ODPADAMI

W 2008 roku gmina kupiła 15 
pojemników do segregacji odpa-
dów, które ustawiono przy gara-
żach w rejonie ulicy Stawowej, 
przy szkole podstawowej, gim-

nazjum, przedszkolu i Miejskim 
Ośrodku Kultury. W 2009 roku, 
dzięki pracownikom zatrudnio-
nym w ramach robót publicz-
nych, zlikwidowano dwa wysy-
piska śmieci w lesie przy drodze 

do Owiesna. Zlikwidowane 
zostało również wysypisko gruzu 
w rejonie ulicy Limanowskiego. 
W Gminie prowadzona jest też 
ewidencja umów na odbiera-
nie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, co w 
znacznej mierze zapobiega nie-
legalnemu wywozowi i zanie-
czyszczaniu terenów. Od 2009 
roku systematycznie co kwar-
tał prowadzone są akcje zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych. 

OCZYSZCZANIE 
MIASTA

Gmina utrzymuje łącznie ponad 
24,8 km dróg (w tym 3,5 km 
dróg gruntowych). Ich oczysz-
czaniem zajmowało się przedsię-
biorstwo wyłonione w przetargu. 
Drogi powiatowe były utrzymy-
wane na zlecenie Zarządu Dróg 
Powiatowych w Dzierżoniowie. 
Gmina zadbała również o infra-

strukturę drogową. Zakupiono 
12 słupów ogłoszeniowych (sta-
nęły przy ul.  Piastowskiej,  Sien-
kiewicza, Młynarskiej, Chro-
brego i  Kośmińskiej) oraz 9 
koszy ulicznych. 

UTRZYMANIE ZIELENI

Utrzymaniem terenów zielo-
nych zajmował się przedsię-
biorca wybrany w drodze prze-
targu. Opiekował się trawni-
kami, alejkami, boiskami i pla-
cami zabaw. Sadził i pielęgno-
wał drzewa, krzewy i kwiaty, 
dbał o ławki i pozostałe wyposa-
żenie terenów zielonych. Nowe 
akcesoria kupione przez gminę 

znacząco podniosły estetykę oto-
czenia. W mieście ustawiono 52 
ławki parkowe typu Oslo, 10 
typu Wiedeń i 2  typu Sewilla, 
50 koszy na śmieci, 42 donice 
betonowe i 4 kwietniki. Ławki 

i kosze zamontowano na Placu 
Piastów Śląskich, placu przy ul. 
Herbacianej, w parku przy ul. 
Osiedle Nowe, na skwerach przy 
ul. Piastowskiej i w pobliżu wiat 
przystankowych. Donice usta-
wiono przy ulicy Piastowskiej. 
Plac u zbiegu ulic Piastowskiej 
i Polnej został zagospodarowany 
i przekształcony w skwer, na 
którym wykonano ścieżki, posa-
dzono drzewka i krzewy (m.in. 
świerk, klon, migdałek, ognik, 
żywotnik), zamontowano ławki 
i kosze parkowe. Zagospodaro-
wano również teren przyległy 
do  parkingu przy  ul. Budowla-
nych, gdzie posadzono drzewka 
i krzewy. Na istniejących klom-
bach przy gimnazjum oraz skrzy-
żowaniu ul. Piastowskiej z Osie-
dlową uzupełniono brakujące 
drzewka i krzewy. Wykonano 
też nasadzenia na Placu Pia-
stów Śląskich. W 2009 r. gmina 
zorganizowała akcję sadzenia 

drzew i krzewów. Wszystkim 
zainteresowanym zostały nie-
odpłatnie przekazane zakupione 
przez gminę sadzonki.  W akcji 
wzięli udział mieszkańcy, szkoły, 
przedszkole i Policja. Tereny zie-
leni miejskiej stały się bezpiecz-
nym miejscem gier i zabaw 
najmłodszych mieszkańców. 
Gmina doposażyła i utworzyła 
nowe place zabaw dla dzieci. 
Nowy plac zabaw powstał przy 
ul. Limanowskiego. Stanął tam 
zestaw Tomek, podwójna huś-
tawka, sześciokąt wielofunk-
cyjny, karuzela i dwie ławki. 
Teren ogrodzono. Na placu przy 
ulicy Herbacianej  zamontowano 
2 kosze do koszykówki, karuzelę 
oraz zestaw zabawowy, w skład 

Skwer przy ul. PiastowskiejSkwer przy ul. Piastowskiej

Plac zabaw przy ul. LimanowskiegoPlac zabaw przy ul. Limanowskiego

Budowa kanalizacji w ul. Stefana OkrzeiBudowa kanalizacji w ul. Stefana Okrzei

Plac Piastów ŚląskichPlac Piastów Śląskich
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którego wchodzą 2 wieże, zjeż-
dżalnia, ścianka wspinaczkowa, 
trap z poręczami i piaskownica. 
Teren placu został ogrodzony. W 
parku  przy ul. Osiedle Nowe w 
miejsce zniszczonych urządzeń 
ustawiono nowy zestaw Tomek, 
podwójną huśtawkę, karuzelę, 
a na boisku przed parkiem kosz 
do koszykówki. Na placu zabaw 
przy ul. Kośmińskiej pojawiła 
się nowa podwójna huśtawka, 
kosz do koszykówki i  karuzela. 
Plac zabaw w parku przy ul. 
Chrobrego również uzupełniono 
o karuzelę. 

OŚWIETLENIE ULIC, 
PLACÓW I DRÓG

W 2007 roku zostało wykonane 
oświetlenie ul. Jana Kilińskiego 
na odcinku od skrzyżowania z 
ul. Piastowską do budynku nr 
16. Powstała linia oświetlenia o 
długości 122 m, zamontowano 3 
słupy i 3 oprawy oświetleniowe. 
W ul. Zielonej zabudowano 
przewód oświetlenia o długości 
240 m. Zamontowano tam też 
3 oprawy oświetleniowe. Na ul. 
Zielonej w 2009 roku powstała 
linia napowietrzna o długości 
105 m oraz kablowa, licząca 125 
m, a także 9 słupów oraz 3 sta-
nowiska słupów żelbetowych. 
Zainstalowano tam 6 opraw 
oświetleniowych. W tym samym 
czasie wykonano oświetlenie 
ul. Groszowieckiej. Dodatkowo 
w latach 2007 – 2010 zamonto-
wano 8 opraw oświetleniowych 
(na ul. Piastowskiej, Cichej, 
Okrzei, Limanowskiego, Chro-
brego i Leśnej). W święta ulice 
Piławie Górnej były dekorowane 
iluminacjami świetlnymi. Gmina 
kupiła w sumie 22 dekoracje 
latarniowe i 2 elementy liniowe 
używane jako przewieszki. 

6. AKTYWIZACJA 
BEZROBOTNYCH 

Urząd Miasta w Piławie Górnej 
równolegle do Powiatowego 
Urzędu Pracy z własnej inicja-
tywy podejmował działania akty-
wizujące bezrobotnych z terenu 
gminy. Struktura wykształce-
nia bezrobotnych wskazuje na 
zasadność organizowania robót 
publicznych czy zatrudniania 
stażystów, dla których podjęcie 
odpowiedzialnej pracy często 
jest doświadczeniem kształtu-
jącym karierę zawodową. W 
latach 2007 – 2010 przy robotach 
publicznych znalazło zatrudnie-
nie 159 mieszkańców Piławy 
Górnej. Ich liczba sukcesywnie 
rosła. W 2007 roku wynosiła 19 

osób, rok później 34, by w 2009 
roku osiągnąć pułap 60 osób. W 

roku bieżącym było zatrudnio-
nych 46 osób.  Prace polegały 
przede wszystkim na porząd-
kowaniu i oczyszczaniu chod-
ników, poboczy, rowów, tere-
nów zielonych czy brzegów 
rzeki Piławy. Inną formą akty-
wizacji były prace interwen-
cyjne. W 2007 roku skorzystało 
z nich 5 osób, w 2008 przy pra-
cach interwencyjnych zatrud-
niono 2 osoby, a w 2010 jedną. 
W sumie 40 osób skorzystało też 
z przygotowania zawodowego w 
miejscu pracy. Jeszcze więcej, 
bo aż 50 pracowało w Urzędzie 
Miasta Piława Górna w ramach 
staży absolwenckich. Aktywiza-
cją w latach 2007- 2010 objęto 
ogółem 257 osób. 

7. GMINNE CENTRUM 
INFORMACJI

Aktywizacja lokalnej społecz-
ności w latach 2007 – 2010 była 
jednym z działań Gminnego 
Centrum Informacji. Pozostałe 
to: 

1. Udzielanie wszechstronnej 
informacji o rynku pracy, aktu-
alnych wymaganiach i umiejęt-
nościach potrzebnych na rynku 
pracy, prognozach jego roz-
woju, zasadach podejmowa-
nia działalności gospodarczej                        
i prowadzenia własnej firmy.
2. Udzielanie pomocy bezro-
botnym z zakresu poradnictwa 
zawodowego oraz kojarzenia 
partnerstwa na poziomie pra-
codawca – poszukujący pracy.
3. Długofalowe wsparcie pro-
cesu informatyzacji w gminie, 
likwidacja ograniczeń wynika-
jących ze słabego dostępu do 
nowoczesnych technik i nie-
wystarczających umiejętności 
korzystania z nich.
4. Pomoc w pisaniu dokumen-
tów aplikacyjnych.
5. Organizowanie kursów 
komputerowych i językowych.
6. Umożliwienie osobom bez-
robotnym korzystania z urzą-
dzeń biurowych (skaner, ksero, 
drukarka).
7. Udostępnienie informacji                                                              
o możliwościach podjęcia 
stażu i działań o charakterze 
wolontariackim.
8. Współpraca z przedsiębior-
cami w zakresie pozyskiwa-
nia środków pomocowych na 
rozwój działalności i powsta-
wanie nowych miejsc pracy. 

Centrum corocznie organizo-
wało giełdy i targi pracy, pod-
czas których mieszkańcy mogli 
na miejscu aplikować na wolne 

etaty bezpośrednio u praco-
dawcy lub przez jego repre-

zentantów czy choćby skonsul-
tować się ze specjalistami od 
prawa i rynku pracy. W 2006 w 
Piławie Górnej odbyły się jedne 
targi i 4 giełdy pracy. Rok 2007, 
oprócz jednorazowych targów, 
przyniósł  6 giełd. W 2008 roku 
dwukrotnie zorganizowano targi 
pracy. W 2009 (mimo pogar-
szającej się sytuacji na rynku 
pracy) odbyły się, dotychczas 
największe, „Tragi Pracy Piława 
Górna’ 2009: Weź sprawy                                   
w swoje ręce”, na które przy-
było 20 firm z naszego powiatu 
i województwa. Nie zabrakło na 
nich ofert zagranicznych praco-
dawców. Oprócz tego w 2009 
roku czterokrotnie zorganizo-
wano giełdy pracy. Targi pracy 
w Piławie Górnej odbyły się 
też w pierwszej połowie 2010 
roku. GCI, wychodząc naprze-
ciw rosnącym potrzebom lokal-
nej społeczności, organizowało 
kursy komputerowe dla senio-
rów i osób bezrobotnych. Kursy 
obejmujące podstawy funkcjo-
nowania sprzętu komputero-
wego odbywały się początkowo 
raz do roku. Liczba chętnych 
stale rosła, więc już w 2009 roku 
miały miejsce 2 takie kursy. Do 
połowy 2010 roku odbyły się 2 
kolejne, a jesienią odbędzie się 
trzeci w tym roku. Prowadzi je 
wyspecjalizowana firma szkole-
niowa na mocy umowy partner-
skiej z gminą. W 2009 roku GCI 
zorganizowało również nabór 
na bezpłatny kurs języka angiel-
skiego i szkolenia dla rolników. 

PROMOCJA

W dziedzinie, która dopiero od 
czterech lat w strategii zarządza-
nia gminą zajmuje adekwatną do 
swego znaczenia pozycję, osią-
gnięto efekty nieporównywalne 
z dotychczasowymi. Budowa 
systemu identyfikacji wizual-
nej rozpoczęła się od zakupu flag 
i emblematów, wydania dwóch 

rodzajów teczek ofertowych                  
i toreb reklamowych, folderu, 
mapy miasta, widokówek oraz 
kilku typów gadżetów, bez któ-
rych funkcjonowanie w obszarze 
współczesnej promocji jest prak-
tycznie niemożliwe. Podsumo-
waniem czteroletniego dorobku 
stał się stustronicowy album 
„Piława Górna dziś” ze zdję-
ciami lotniczymi, wydany wła-
śnie w ekskluzywnej serii Won-
derful Poland/Miasta polskie. 
Promocję na szczeblu regional-
nym krajowym jak i zagranicz-
nym wspierały działania Miej-
skiego Ośrodka Kultury. Poza 
Dniami Piławy Górnej, które w 
2009 roku przyciągnęły blisko 
dziesięciotysięczny tłum miesz-
kańców całego województwa, 

MOK współorganizował lub 
organizował imprezy kierujące 
uwagę na nasze miasto i budu-
jące mu markę miejsca zamiesz-
kiwanego przez ludzi aktywnych 
kulturalnie, o szerokich horyzon-
tach.

INFORMACJA 
PUBLICZNA

Równie istotną rolę odegrało 
GCI w zapewnieniu dostępu do 
informacji poprzez publikacje na 
stronie www.pilawagorna.pl, w 
Bezpłatnym Biuletynie Informa-
cyjnym Urzędu Miasta w Piła-
wie Górnej „Wieści z Piławy 
Górnej” (który od początku 
2009 roku ukazuje się rów-
nież w wersji elektronicznej na 
stronie internetowej urzędu), 
„Tygodniku Dzierżoniowskim”, 
„Radiu Sudety” i współpracują-
cych z urzędem massmediach. 
Zwiększyła się liczba środków 

masowego przekazu, w któ-
rych ukazywały się wiadomości                                                                   
o Gminie Piława Górna. Rów-
nież samych informacji było 
znacznie więcej niż dotychczas. 
Klarowna polityka informa-
cyjna urzędu oparła się na zasa-
dzie rzetelnego zdawania rela-
cji z działań podejmowanych na 
rzecz gminy i jej społeczności.

8. POLITYKA                  
SPOŁECZNA GMINY

Urząd Miasta w Piławie Górnej 
przyjął zobowiązanie do wyko-
nania działań na rzecz lokal-
nej społeczności. Realizuje je 
w oparciu o Strategię Rozwią-
zywania Problemów Społecz-
nych Gminy Piława Górna i Pro-
gram Przeciwdziałania Narko-
manii. Na mocy ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie co roku przyj-
mowany jest program współ-
pracy z organizacjami poza-
rządowymi i zabezpieczane są 
środki finansowe z przeznacze-
niem na wykonywanie zadań 
publicznych.
Jednym z działań jest cykliczna 

akcja „Podziel się z potrzebu-
jącymi”. Przed świętami, wspól-
nie z piławskimi placówkami 
oświatowymi i handlowymi, 
Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej oraz pracownikami Urzędu 
Miasta zbierane są dary, przeka-
zywane potem przez OPS naj-
uboższym mieszkańcom.  Rów-
nież pozyskiwanie żywności z 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
stało się stałym elementem poli-
tyki prospołecznej urzędu. Kolej-
nym, w ramach szeroko pojętej 
profilaktyki, oprócz prac Komi-
sji AA, funkcjonowania punktu 
konsultacyjnego czy dofinan-
sowywania działań w ramach 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 
jest uruchomiony w roku 2009 
punkt terapii narkotykowej, a od 
2010 roku punkt terapii uzależ-
nień alkoholowych. 

KULTURA                                   
I WSPÓŁPRACA                       
ZAGRANICZNA

Od roku 2008 zmienia się forma 
„Dni Piławy Górnej”, najważ-
niejszego święta miasta. Środki 
finansowe zabezpieczone w 
budżecie miasta i ze sponso-
ringu umożliwiły organizację 
imprez kulturalnych na wyso-
kim poziomie należnym miastu 
i jego mieszkańcom, na które są 
zapraszane zespoły reprezentu-
jące ogólnopolski poziom arty-
styczny. „Dni Piławy Górnej” 
wzbogaca cykl imprez kultu-
ralnych i sportowych. Trady-
cją stały się również mikołajki 
organizowane dla najmłodszych 
mieszkańców pod Urzędem 
Miasta w Piławie Górnej. Impre-
zie zawsze towarzyszy muzyka i 
bogata oprawa artystyczna.

Ostatnie cztery lata pracy urzędu 
to okres intensywnych dzia-
łań zmierzających do nawiąza-
nia stosunków partnerskich z 
innymi europejskimi miastami, 
które zaowocowały zainicjowa-
niem współpracy z Herk de Stad 

w Belgii, Borne w Holandii i 
Hofheim w Niemczech.

DOTACJE

Co roku zabezpieczone są środki 
finansowe dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Policji i Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Gmina 
Piława Górna wniosła wkład 
w zakup samochodu dla PSP w 
Dzierżoniowie i remont elewa-
cji Komisariatu Policji w Piła-
wie Górnej. W 2010 roku  prze-
znaczono środki finansowe na 
dokończenie tego remontu, a 
także zakup kamery termowi-
zyjnej dla PSP w Dzierżonio-
wie. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Piławie Górnej, oprócz stałej 
dotacji na bieżące działania, 
otrzymała w 2009 roku 7 000 
zł na remont dachu świetlicy 
OSP. Zakupiono do niej także 
komplet krzeseł i stoły. W roku 
2010 dofinansowano zakup sil-
nika do samochodu bojowego 
(7 000 zł), remont świetlicy                                          
(3 000 zł) i zakup pompy wodnej 
(4 700 zł). Uruchomiono też 
monitoring miasta. Po konsulta-
cji z przedstawicielami Policji w 
Piławie Górnej, do sytemu wpro-
wadzono 6 kamer monitorująco 
– rejestrujących. Monitoring już 
przyniósł wymierne efekty. 

URZĄD

W trosce o poprawę jakości i 
efektywność obsługi klientów 
Urząd Miasta w Piławie Górnej 
w grudniu 2007 uzyskał certyfi-
kat Systemu Zarządzania Jako-
ścią ISO 9001:2001. Wpro-
wadzenie systemu zarządza-
nia, coroczne jego audytowa-
nie, budowa sieci komputero-
wej wraz z serwerem umożli-
wiły właściwe funkcjonowa-
nie samodzielnych stanowisk 
pracy. Organizacja biura podaw-
czego i modernizacja pomiesz-
czeń Urzędu Stanu Cywilnego 
oraz Kancelarii Tajnej speł-
niła wymogi ustawowe i popra-
wiła komfort obsługi miesz-
kańców. Uruchomiono również 
cotygodniowe, bezpłatne porady 
prawne dla mieszkańców miasta. 
Urząd Miasta przystąpił też do 
projektu Doskonalenia Jako-
ści Usług Publicznych w Urzę-
dach Dolnego Śląska i Małopol-
ski z wykorzystaniem doświad-
czeń Urzędu Miasta w Dzierżo-
niowie. Stałe podnoszenie kwali-
fikacji i szkolenia pracowników 
zapewniają płynne dostosowy-
wanie się do zmieniającego się 
ustawodawstwa.

W trakcie ostatniej kadencji 
udało się opracować i zatwier-
dzić herb, flagę, pieczęć i baner 
Piławy Górnej przez Komi-
sję Heraldyczną działającą przy 
Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. W związku 

z tym został opracowany i przy-
jęty Uchwałą Rady Miejskiej 
nowy Statut Gminy Piława 
Górna.
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